
                       ROMÂNIA
                 JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL GHEORGHE DOJA
                 Nr. 2630 din 17.12.2013

 PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 17.12.2013,  

în sedinţa  de îndată  a Consiliului local  al comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa

La şedinţă au participat toţi  cei 11 consilieri locali în funcţie.
 Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare şi  anume cea  din data de 26.11.2013, este  aprobat cu unanimitate de voturi.   
Ordinea de zi  este  aprobată  cu unanimitate de voturi. 
La primul punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr.  2609 din 16.12.2013  întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul   nr.  2608 din 16.12.2013 al compartimentului  contabilitate,
- raportul  nr.  2610 din 16.12.2013 al comisiei juridice şi de disciplină,
- raportul nr. 2611 din 16.12.2013 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi

urbanism, protecţia mediului şi turism.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 50 din 17.12.2013   privind aprobarea contului de execuţie bugetară pentru  trimestrul

IV al anului 2013,  la  nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”.
Nu sunt discuţii.

La al doilea  punct,  sunt prezentate:
-  solicitarea  nr.  1376 din 12.12.2013 a  Consiliului  de  administraţie  al  Şcolii  Gimnaziale  Gheorghe Doja  cu  privire  la

decontarea navetei cadrelor didactice, pentru luna noiembrie şi restanţă luna octombrie 2013, 
-  expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Gheorghe Doja, în calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr.

2613 din 16.12.2013 ;
   -  raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 2612 din 16.12.2013;
   - raportul nr.  2614 din 16.12.2013 al  comisiei pentru agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism, din cadrul  consiliului local;

- raportul nr. 2615 din 16.12.2013  al  comisiei pentru  activităţi social-culturale, culte,  învăţământ ,  sănătate şi familie,
muncă şi protecţie socială, protecţia copilului, din cadrul  consiliului local.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 51 din 17.12.2013 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice
care nu dispun de locuinţă pe teritoriul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi
„contra”. Nu sunt discuţii.

La al treilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive  nr. 1979 din 10.10.2013 a  primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul de specialitate nr. 1977 din 10.10.2013;
- procesul verbal nr. 1978 din 10.10.2013; 
- raportul  nr. 1980 din 10.10.2013 al  comisiei juridice şi de disciplină.
Este  adoptată  Hotărârea nr. 52 din 17.12.2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014, la

nivelul comunei Gheorghe Doja, judeţul Ialomiţa, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.
 La al patrulea  punct, sunt prezentate:
-     cererea domnului Frăţilă Romulus,  reprezentant al S.C GHEORGHE DOJA  SOLAR PARK S.R.L, înregistrată la
Primăria comunei Gheorghe Doja,   cu nr. 2501 din 10.12.2013;
- expunerea de motive nr.  2617 din 16.12.2013 a primarului comunei Gheorghe Doja;
- raportul nr. 2616 din 16.12.2013  al  Compartimentului de  urbanism şi amenajarea teritoriului,
- raportul nr. 2618 din 16.12.2013 al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului

şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
- raportul  nr.  2619 din 16.12.2013 al Comisiei juridice şi de diciplină.
Este   adoptată   Hotărârea  nr.  53  din  17.12.2013   privind  modificarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei

Gheorghe Doja nr. 35 din 31.10.2013 privind aprobarea  P.U.Z. şi  R.L.U. aferent  ,, CONSTRUIRE SOLAR PARK  0,999
MW,  ÎMPREJMUIRE ŞI RACORD ELECTRIC EVACUARE ENERGIE ÎN S.E.N.,, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0
voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

 La al cincilea  punct, sunt prezentate:
- expunerea de motive nr. 2622 din 16.12.2013 întocmită de primarul comunei Gheorghe Doja,
- raportul compartimentului contabilitate  cu  nr.2621 din 16.12.2013;

              - raportul  nr. 2623 din 16.12.2013al comisiei pentru  agricultură, activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism.

Este  adoptată  Hotărârea nr. 54  din 17.12.2013 privind rectificarea  bugetului local, la nivelul comunei Gheorghe
Doja,  judeţul Ialomiţa, pe anul 2013, cu 11 voturi „pentru”, 0 „abţineri” şi  0 voturi „contra”. Nu sunt discuţii.

Pentru care am încheiat prezentul, care va fi adus la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului local şi publicare pe
www.gheorghedojail.ro. 

               Preşedinte de şedinţă,                                                                                        Secretar,
               Rotaru Vasile-Marian                                                                                     Praf Monica

http://www.gheorghedojail.ro/

